Nr 02 / 2017 / kwiecień

Wydawca: Urząd Miejski w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. +48 59 866 15 10, sekretariat@leba.eu, www.leba.eu

Łebski Biuletyn
Informacyjny
    |  1000 egz. | : 2299-6036

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil
w Święta Wielkiej Nocy,
serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole,
przyjaznych rozmów, miłych gestów
i wszelkiej pomyślności.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie

Burmistrz Miasta Łeby
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Wizyta w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie
Do kolekcji w Łebskiej Alei Prezydentów dołączy kolejny
odcisk dłoni – tym razem Prezydenta Andrzeja Dudy

29

marca br. delegacja z Łeby w składzie: Burmistrz Miasta Łeby, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie
oraz przedstawiciele Wielkiej Kapituły Księstwa Łeby, Lokalnej Organizacji

Turystycznej „Łeba - Błękitna Kraina”
i Centrum Informacji Turystycznej w Łebie przybyła do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na zaproszenie Pana
Prezydenta - RP Andrzeja Dudy w celu

odciśnięcia dłoni przez głowę państwa
w przygotowanej wcześniej formie plastycznej. Mosiężna tablica na kamiennym
obelisku zostanie uroczyście odsłonięta
podczas obchodów 660 rocznicy nadania
praw miejskich już w lipcu tego roku na
deptaku w Łebie. Znajduje się tu jedyna
na świecie Aleja Prezydentów.
Rozmowy przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Pan Prezydent chętnie zadawał pytania dotyczące miasta.
Pochwalił również działania związane
z promocją i rozwojem nadmorskiego
kurortu. Włodarz miasta Łeby – Andrzej
Strzechmiński – wręczył Panu Prezydentowi pisemne zaproszenie na obchody
Święta Łeby, pełen kosz rybnych przysmaków według receptury regionalnego
Zakładu Przetwórstwa Rybnego ASAR
z Łeby, szklany wazon z elementami
bursztynu zawierający piasek prosto
z łebskiej plaży oraz obraz przedstawiający Słowiński Park Narodowy. Książę
Łeby Zbyszko I w imieniu swoim i całej
Wielkiej Kapituły Księstwa Łebskiego
wręczył specjalnie przygotowany na tę
okazję piękny album zawierający zdjęcia
z historii księstwa oraz oczywiście łebski
paszport i monetę.
Pan Prezydent zadeklarował się, że
uczyni wszystko co w jego mocy, aby
w tych dniach odwiedzić Łebę i osobiście odsłonić tablicę ze swoim odciskiem,
a przy okazji spotkać się z Łebianami
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i turystami wypoczywającymi w tych
dniach na urlopie. W spotkaniu
uczestniczył również sekretarz stanu, minister w Kancelarii Prezydenta Pan Paweł Mucha. Jak się okazało,
Pan minister wraz z rodziną od wielu
lat regularnie odwiedza Łebę w sezonie wakacyjnym.
Dziękujemy firmie BOSMAN
z Łeby za udostępnienie busa, którym delegacja z Łeby mogła bezpiecznie pojechać do Warszawy na
to historyczne spotkanie. Ponadto
duże podziękowania należą się Kancelarii Prezydenta oraz służbom BOR
za przygotowanie i zabezpieczenie
spotkania.

Łeba będzie promowała się
w Arktyce
F

tekst i fot. Michał Sałata

undacja 4 Kontynenty w ramach wyprawy „Arktyka 2017 – Śladami ginących lodowców” organizuje wielką
wyprawę morską w kierunku Arktyki,
w organizację której włączy się 11 jachtów, w tym jeden z Łeby. Uczestnicy przypłyną do Portu Jachtowego w Łebie 1 maja
br. w godzinach wieczornych. O godzinie
21.00 nastąpi uroczyste wciągnięcie flagi z herbem Łeby na maszt. Następnego
dnia, tj. 2 maja w godzinach porannych
uczestnicy wypłyną w kierunku Arktyki. Burmistrz Miasta Łeby objął patronat
honorowy nad tym wydarzeniem.
– Naszym celem jest uświadomić uczestnikom, jak ich życie na lądzie wpływa na

otaczające nas wody i zanikające lody Arktyki. Postępująca degradacja lodu każdego
dnia sprawia, iż kontynent Arktyczny staje
się coraz mniejszy, granica lodu się oddala przez co my żeglarze możemy dopływać
coraz to dalej i dalej. Już niedługo może się
okazać, że lody Arktyki nie będą dostępne
dla naszych potomków, staną się zwykłą
opowieścią niczym Atlantyda – opowiada
Mariusz Noworól, Fundacja 4kontynenty.
Tekst: Michał Sałata

Fot. Fundacja 4kontynenty
tekst i fot. Michał Sałata

Dzień Kobiet w Łebie
W

przeddzień Dnia Kobiet tj. 7 marca w Łebie odbył się niesamowity
koncert z udziałem popularnego polskiego wokalisty i kompozytora – Mateusza Mijala, który oczarował swoim
wdziękiem i głosem przybyłe na koncert
Panie. Frekwencja wśród Pań dopisała
i sala szybko zapełniła się mieszkankami Łeby i okolic. Uroczystość rozpoczęła
się od złożenia życzeń przez Burmistrza
Miasta Łeby - Andrzeja Strzechmińskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Łeby - Zdzisława Stasiaka. Każda
z Pań otrzymała lampkę szampana oraz

kolorowego tulipana. - Jest nam bardzo
miło drogie Panie, że tego pięknego wieczora jesteście z nami. Koncert dedykowany jest właśnie Wam. Bo to Wy jesteście
tu najważniejsze – powiedział Andrzej
Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Przed główną gwiazdą na scenie zaprezentowała się Alicja Gieryk - lokalna
wokalistka, laureatka oraz zdobywczyni wielu nagród, nie tylko regionalnych,
ale także krajowych. Organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek. Dużą atrakcją była także darmowa fotobudka, gdzie
można było wykonać okolicznościową

→
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widokówkę ze swoim zdjęciem. Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom
oraz ludziom dobrego serca, którzy nas
wsparli swoją pomocą, a w szczególności:
Hotel WODNIK***, Port Łeba, Restauracja
Honotu, Piekarnia Klassa z Łeby, Henryk
Ruszewski, Mirosław Jabłoński, Mariusz
Jabłoński, Jacek Wawrzyniak, radni miasta Łeby oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „ŁEBA – Błękitna Kraina”.

tekst i fot. Michał Sałata
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Łeba wyróżniona za stoisko
podczas Targów
Turystycznych w Łodzi
W dniach od 17 do 19 marca br. pracownicy Centrum
Informacji Turystycznej w Łebie oraz Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Łeba – Błękitna Kraina” promowali nasz
region podczas Targów Turystycznych „Na styku kultur”
w hali EXPO w Łodzi.

T

argi niezwykłe, gdyż uczestniczyliśmy w nich razem we współpracy
z Gdańskiem, Sopotem, Kociewiem i tzw.
Szwajcarią Kaszubską. Nasze stoiska tworzyły jedną, zwartą całość podzieloną na
cztery strefy: informacyjną, artystyczną, strefę malucha oraz strefę fitness.
Najmłodsi mogli skorzystać z naprawdę wielu atrakcji, które dla nich wspólnie przygotowaliśmy - m.in. malowanie
buziek, łebska plaża, klocki LEGO, basen z rybkami, łebskie kolorowanki czy
choćby tradycyjna „gra w klasy”. W strefie artystycznej można było nauczyć się
natomiast trudnej sztuki kaligrafii czy
choćby własnoręcznego wykonania pamiątkowego magnesu.
W strefie fitness można było spalić kalorie podczas jazdy na rowerze.
Strefa dziecięca, którą tworzyliśmy wraz
z poszczególnymi regionami turystycznymi województwa Pomorskiego otrzymała

wyróżnienie ze strony organizatora targów za „najciekawsze atrakcje dla dzieci”.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja śledzika po łebsku. Oczywiście

była to też świetna okazja, aby zaprezentować nowy film promocyjny Łeby, który był chwalony przez odwiedzających
łebskie stoisko promocyjne za dynamikę
i nowoczesność. Pracownicy Urzędu Miasta oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT „Łeba - Błękitna kraina” chętnie
udzielali odpowiedzi na wszystkie zapytania ze strony zainteresowanych przyjazdem do Łeby. W tych dniach nasze stoisko
odwiedziło ponad 1200 osób!

Tekst i fot. Michał Sałata
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Łebski statek
w Parku Misjonarzy
Oblatów
W

Parku Misjonarzy Oblatów stanie nietuzinkowe urządzenie zabawowe. Atrakcją dla najmłodszych będzie statek wyposażony m.in. w ślizgi, ścianki wspinaczkowe czy grę
w kółko i krzyżyk. Okazała konstrukcja, bogato wyposażona,
z powodzeniem zachęci do zabawy zarówno młodsze jak i starsze dzieci.
Podpisano umowy z Wykonawcami prac przygotowawczych
i budowlano-montażowych. Prace potrwają do końca maja.

Pierwszy Dzień
Wiosny w Łebie

Tekst. Małgorzata Szałajko,
podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

21

marca br. łebskie przedszkolaki świętowały Dzień nadejścia wiosny. Spod Urzędu Miasta w Łebie o godz.
10.00 wyruszył kolorowy orszak przedszkolaków oraz
mieszkańców prowadzony przez Burmistrza Miasta Łeby Andrzeja Strzechmińskiego oraz księcia Łeby – Zbyszka I.
Na łebskim deptaku odbyły się liczne zabawy ruchowe
i tańce przygotowane przez organizatorów dla najmłodszych. Cały przemarsz skierował się w stronę mostu na
ul. Kościuszki, na którym to nastąpiło wrzucenie słomianych kukieł symbolizujących odchodzącą „zimę” i przyjście „pięknej i ciepłej wiosny”. Organizatorami Pierwszego
Dnia Powitania Wiosny w Łebie było: Centrum Informacji Turystycznej w Łebie oraz Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Niezapominajka”. Przemarsz zabezpieczały
służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna oraz Straż Graniczna. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w pomoc
przy organizacji tego wydarzenia.

Tekst i fot. Michał Sałata

Dyżury
Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie Zdzisław Stasiak pełni dyżur w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. od 12.00
do 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kościuszki 90
pokój nr 2 – Biuro Rady Miejskiej (parter).
Radni Rady Miejskiej w Łebie pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 14.30 do 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego
przy ulicy Kościuszki 90 w pokoju nr 2 – Biuro Rady Miejskiej
(parter).
Radny Rady Powiatu Lęborskiego Tomasz Tutak pełni dyżur
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach
13.30 - 14.00 w sali nr 1 UM.

Aktualności

Sadzenie drzewek
w Łebie
W

dn. 30 marca br. z inicjatywy Burmistrza Miasta Łeby odbyło się sadzenie drzewek w lesie komunalnym przy
ul. Nadmorskiej w Łebie. Do nasadzeń
został przygotowany materiał sadzeniowy ze szkółki leśnej w Dąbrówce w ilości 2220 szt. sadzonek drzewek leśnych,
50 szt. krzewów oraz 250 szt. sadzonek
drzewek owocowych. W akcji sadzenia
drzewek w Łebie uczestniczyli wolontariusze fundacji WWF Polska, pracownicy

Urzędu Miejskiego w Łebie oraz Radni.
Po kilkugodzinnym sadzeniu drzewek
uczestnicy spotkali się wspólnie przy
ognisku, gdzie mogli wymienić się wrażeniami z akcji sadzenia.
Sadzenie drzewek w Łebie było nie tylko aktem kompensacji przyrodniczej poprzez nasadzenia nowych drzewek, lecz
również symbolicznym wyrazem nadrzędności sadzenia nad wycinką drzew
w przyrodzie. Uczestnicy akcji sadzenia

Łebskie Interpretacje
w malarstwie

w Łebie wyrazili nadzieję, iż do sadzenia
drzewek przystąpią również inne miejscowości w Polsce.
Należy również nadmienić, iż fundacja WWF Polska współpracuje już od
dłuższego czasu z mieszkańcami – wolontariuszami z Łeby, jak również samorządem łebskim na rzecz ochrony
przyrody. Współpraca ta jest niezwykle
owocna i potrzebna, dlatego też dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Tekst: Wojciech Siwczyński
Fot. Wojciech Czuchryta
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marca br. na piętrze w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie odbył się
wernisaż malarski Klubu Pracy Twórczej
ABSURD pn. „Łebskie interpretacje w malarstwie”. W spotkaniu uczestniczyło wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości.
Podziękowanie za wielki wkład w rozwijaniu i szerzeniu twórczości artystycznej
w Łebie złożył Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński. Mogliśmy podziwiać niezwykłe prace malarskie: Kamili
Arseniuk, Jolanty Jakubczyk, Krystyny
Suchockiej, Magdaleny Szczęsnej, Hani
Borowskiej oraz Elżbiety Biernackiej. Mecenasem i pomysłodawcą wernisażu była
Pani Barbara Gawron-Gołębiewska.

tekst i fot. Michał Sałata\Julia Tomicka
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Łebski
Rajd Rowerowy
2017

Łeba → Jodoigne
1300 km

III Łebski Rajd Rowerowy
Kolejna odsłona łebskiej rowerowej akcji
promocyjno–profilaktycznej

W

dniach od 3 maja do 13 maja 2017
roku już trzeci rok z rzędu odbędzie się rajd rowerowy zorganizowany
przez Gminę Miejską Łeba oraz Gminę
Nowa Wieś Lęborska do naszego miasta
partnerskiego Łeby w Belgii - Jodoigne.
Gościnnie odwiedzimy też nasze miasto
partnerskie w Niemczech – Hohnstorf,
Parlament Europejski w Brukseli oraz
wiele innych miejscowości na całej trasie.
Po wielkim medialnym sukcesie I i II edycji naszego rajdu zaplanowaliśmy jego
kontynuację, tym razem po malowniczych terenach Niemiec i Belgii.
„Trzeźwo patrzę - trzeźwo jadę” jest
akcją nastawioną na profilaktykę uzależnień stworzoną dla popularyzacji
wiedzy na temat problemów jakie niesie
za sobą uzależnienie od alkoholu oraz
innych używek jak również wskazanie
alternatywy spędzania wolnego czasu –
czynnie z rodziną bądź ze znajomymi. Jest
to też ukazanie młodemu pokoleniu jak
atrakcyjnie i zdrowo można spędzić urlop, a przy okazji zobaczyć wiele ciekawych miejsc napotkanych po drodze.
Ponadto planowana akcja będzie miała jak zwykle przesłanie charytatywne.

Każdy przejechany przez uczestnika kilometr będzie przeliczony na pieniądze,
które zostaną przekazane na leczenie 6
letniego chłopca - Franciszka Kowalczyka chorego na mukowiscydozę.
Trzecim elementem jest promowanie
walorów przyrodniczych i turystycznych
miasta Łeby oraz Słowińskiego Parku

Narodowego, w którym to znajdują się
jedyne w Europie „Ruchome Wydmy”.
Uczestnicy rajdu będą codziennie pokonywać około 150 km. Na całej trasie cykliści będą propagować ideę wydarzenia.
Na początku lutego zorganizowano nabór
cyklistów. Łącznie w rajdzie uczestniczyć
będzie 7 osób.
Codzienna fotorelacja będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej:
www.leba.eu oraz na naszym facebookowym fanpage'u „Łeba Miasto Czterech
Żywiołów”.

Tekst i fot. Michał Sałata
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Stowarzyszenie Rowerowe w Łebie
M

iło nam poinformować, iż w miesiącu marcu br. w Łebie spotkała się
grupa ludzi, których zamiłowaniem jest
jazda na rowerze. Celem spotkania było
omówienie spraw związanych z utworzeniem stowarzyszenia zrzeszającego
rowerzystów, jak również całych rodzin
chcących aktywnie spędzać czas poprzez
jazdę na rowerze. Jednocześnie stowarzyszenie miałoby promować nasz region turystyczny oraz aktywizować i integrować
społeczność.
Pierwszym celem nowo zawiązującego się stowarzyszenia będzie nadanie mu
nazwy. W związku z tym na facebook'u

został ogłoszony konkurs na wymyślenie
najciekawszej nazwy. Jeśli uda się wyłonić propozycje, to będzie ona nagrodzona.
W najbliższym czasie zapewne dojdzie
do utworzenia organu założycielskiego
i podpisania niezbędnych dokumentów,
aby wpisać to stowarzyszenie do rejestru.
W związku z tym zapraszamy do śledzenia losów stowarzyszenia, bo pewnie
będzie się działo.

Taneczne szaleństwo w Łebie

1

kwietnia br. w Łebie odbył się już
IV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej. Imprezę taneczną zorganizowano na Hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Tysiąclecia 11. Tego dnia mogliśmy zobaczyć ponad pięciuset młodych

artystów w różnych kategoriach tanecznych, na przykład takich jak: jazz dance,
współczesny formacje czy balet klasyczny. Uczestnicy zostali podzieleni na poszczególne kategorie wiekowe.
– Od wielu lat Łeba wspiera młodych

i utalentowanych artystów rozwijających
swoje pasje. Cieszę się, że tylu tancerzy z całej Polski po raz kolejny przyjedzie do Łeby
aby przed mieszkańcami Łeby i regionu zaprezentować swój kunszt taneczny – mówi
Andrzej Strzechmiński, Burmistrz Miasta Łeby.
Jak powiedział nam Sebastian Białobrzeski, przewodniczący komisji jurorskiej:
– Rośnie świadomość instruktorów
i choreografów jeśli chodzi o dobór technik tanecznych do danej grupy wiekowej.
Uczestnicy chętnie przyjeżdżają do Łeby
na festiwale taneczne, gdyż zawsze jest tu
piękna pogoda i można poczuć namiastkę
zbliżających się wakacji […] Łeba wpisała
się już na stałe do kalendarza tanecznego
imprez tanecznych w kraju, a jest ich tu
w ciągu roku naprawdę sporo. To z pewnością jest bardzo pozytywne.

tekst i fot. Michał Sałata
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Konferencja „Edukacja morska jako element
budowy regionalnej i lokalnej społeczności”
Z

apraszamy Państwa w dniach od 21 do 23 kwietnia 2017 roku do udziału w konferencji, której celem jest przybliżenie problematyki Edukacji morskiej. Konferencja zorganizowana zostanie w Porcie Jachtowym w Łebie.
– Wiążemy duże nadzieje, że treści zaprezentowane przez prelegentów oraz włączenie regionalnych i lokalnych instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych działających w obszarze Morza Bałtyckiego umożliwi opracowanie i wdrożenie przez Szkołę Podstawową
w Łebie wzorcowego Programu działań w zakresie Edukacji Morskiej – mówi Maciej Barański, dyrektor Zespołu Szkół w Łebie.

22 kwietnia 2017
Godz. 930 – Uroczyste powitanie uczestników Konferencji
Panel 1 „Co udało się Nam osiągnąć w Edukacji morskiej?”
Godz. 1000 – 1130 projekty i programy
wychowania morskiego realizowane
w ramach projektów urzędu marszałkowskiego, pomorskiego związku żeglarskiego, odn w słupsku
Godz. 1130 – 1145 - przerwa
Godz. 1145 – 1315 – dobre praktyki w ramach sieci szkół realizujących programy wychowania morskiego
Godz. 1145 – 1200 – Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy
Godz. 1200 – 1215 – Szkoła Podstawowa nr
9 w Słupsku
Godz. 1215 – 1230 – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Godz. 1230 – 1245 – Podsumowanie i wnioski / moderator Iwona Poźniak ODN
w Słupsku
45

00

Godz. 12 – 13 - przerwa
Godz. 1300 – 1400 – edukacja morska
i szkolenie młodzieży w województwie pomorskim
Godz. 1300 – 1315 – WSTĘP: komandor dr
Dariusz Kloskowski

Panel 2 „Co My możemy wnieść do edukacji morskiej?”
Godz. 1530 – 1545 Powitanie gości
Godz. 1545 – 1800 prezentacje instytucji,
stowarzyszeń, osób fizycznych
Krótkie wystąpienia mające na celu prezentację konkretnych działań skierowanych do wykorzystania w procesie
opracowania i realizacji programu działań w zakresie Edukacji morskiej przez
Szkołę Podstawową w Łebie.
Godz. 1545 – 1555 Port jachtowy w Łebie
Godz. 1555 – 1605 Pomorski Związek Żeglarski
05

15

Godz. 16 – 16 Akademia Wychowania
Fizycznego
Godz. 1615 – 1625 Liga Morska i Rzeczna
Godz. 1625 – 1635 Kluby żeglarskie: ŁKŻ,
MUKŻ MARINA, Kiteboarding beKite
Godz. 1635 – 1645 Lokalna Grupa Rybacka,
ZRM-OP Rybacy
Godz. 1645 – 1700 – przerwa kawowa
Godz. 1700 – 1710 Słowiński Park Narodowy

wania i Ratownictwa /SAR/
30

40

Godz. 17 – 17 Instytut Morski w Gdyni
40

Godz. 930 – 1100 – warsztaty edukacyjne
dla uczniów i opiekunów na „Latawce,
dmuchawce, wiatr”
Wiesław Gwizdała organizator corocznego Światowego Festiwalu Latawców
w Polsce
Panel 2 cd Podsumowanie konferencji – dyskusja panelowa „Co My możemy
wnieść do edukacji morskiej?”
Godz. 930 – 1100 – dyskusja panelowa,
wnioski i podsumowanie konferencji
Moderatorzy:
Iwona Poźniak – ODN Słupsk , Dariusz
Kloskowski – specjalista ds. morskich, Jan
Wild – Dyrektor ZSS w Kobylnicy
Panel 3 Zamknięcie sezonu morsowego
i otwarcie sezonu żeglarskiego w Łebie
Godz. 1200 – Uroczysty korowód przemarsz Zlotu Morsów (zbiórka Urząd Miasta Łeba)
Godz. 1300 – Rozgrzewka i kąpiel Zlotu
Morsów ( plaża B z przejściem od strony
Portu Jachtowego)
Godz. 1400 – Otwarcie sezonu żeglarskiego w Porcie Jachtowym w Łebie
Godz. 1430 - 1700

- Występ zespołów
Godz. 1700 Zakończenie konferencji

50

Godz. 1330 – 1345 – „Jak to robią w Kossakowie – REWA YACHT CLUB”

Godz. 1750 – 1800 Stacja hydrologiczno meteorologiczna w Łebie
Godz. 1800 – 1830 Podsumowanie i wnioski / moderator Jan Wild Prezes Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej, Dyrektor ZSS
w Kobylnicy
Godz. 1900 – 2100 – Żeglarska biesiada
z szantami / wszyscy uczestnicy Konferencji

a =a ^ v
dl l
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q=
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o

Godz. 17 -17 Morski Oddział Straży
Granicznej w Gdańsku

Godz. 1400 - 1530 – przerwa obiadowa
Panel 1 cd. Uczniowie i opiekunowie w ramach Sieci: Interdyscyplinarne możliwości edukacji morskiej
Godz. 1600 – 1800 – warsztaty edukacyjne
dla uczniów i opiekunów na terenie Sea
Park Sarbsk

Panel 1 cd. Uczniowie i opiekunowie w ramach Sieci: Interdyscyplinarne możliwości edukacji morskiej

- Gry i zawody zręcznościowe
Godz. 1710 – 1720 Urząd Morski w Słupsku,
- Gorący poczęstunek
Kapitanat Portu w Łebie
Godz. 1720 – 1730 Morska Służba Poszuki- - Pokazy sprzętu pływającego

Godz. 1315 – 1330 – „Łebska przygoda z żaglami”

Godz. 1345 – 1400 – Podsumowanie i wnioski / moderator Dariusz Kloskowski specjalista ds. morskich

23 kwietnia 2017
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XXXV
Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski
w wędkarstwie
morskim

OTWARCIE
SEZONU ZEGLARSKIEGO
PORT JACHTOWY
W ŁEBIE

Uroczyste podniesienie
bandery
Wieczór z muzyką
szanty
Kąpiel Błękitnych
Morsów
Ciepły poczęstunek

W

dniach od 18 do 21 maja br. w Łebie odbędą się XXXV
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w wędkarstwie morskim z dryfujących łodzi na przynęty sztuczne.
Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej
i drużynowej. Za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest
Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego „POMUCHEL” Lębork. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Łeby - Andrzej Strzechmiński.
Biuro zawodów będzie mieściło się w Porcie Jachtowym
w Łebie przy ulicy Jachtowej 8.
Mistrzostwa organizowane są na zasadzie pełnej odpłatności kosztów poniesionych przez organizatora. Opłata startowa wynosi 670 zł za 1 zawodnika. Cena obejmuje
trzydniowe wyjście kutrem w morze, obsługę sędziowską
oraz pozostałe koszty organizacyjne.
Wszyscy zawodnicy muszą być pełnoletni, posiadać licencję sportową (lub nadany numer licencji), opłaconą
składkę PZW, dowód osobisty i aktualne badania lekarskie
lub podpisać oświadczenie zdrowotne.
PROGRAM ZAWODÓW:

18.05.2017 - czwartek
1400 – otwarcie sekretariatu zawodów
(Port Jachtowy w Łebie)
1900 - uroczyste otwarcie MMP (Port Jachtowy w Łebie)
2000 - odprawa techniczna \ losowanie sektorów
(Port Jachtowy w Łebie)
19.05.2017- piątek
530 – losowanie stanowisk
600 – 1500 - I tura zawodów
1700 – ogłoszenie wyników I tury zawodów
(Port Jachtowy w Łebie)
20.05.2017- sobota
530 – losowanie stanowisk
600 – 1500 II tura zawodów
1700 – ogłoszenie wyników II tury zawodów
( Port Jachtowy w Łebie)
21.05.2017 – niedziela
530 – losowanie stanowisk
600 – 1500 III tura zawodów
1700 - ogłoszenie wyników III tury i całych zawodów
(Port Jachtowy w Łebie)
1800 - uroczyste zakończenie MMP
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów.
Tekst – organizator

Wodowanie jednostek pływających
odbędzie się w godzinach 8:00-15:00.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt mailowy
info.port@leba.eu, bosman.port@leba.eu
lub telefoniczny pod numerem: 605-668-427

23
kwietnia 2017
16-04-2016

00
Sobota, godz.17.00
niedziela
godz.
14
Port Jachtowy w Łebie

   

N

a niedzielę 23 kwietnia zapowiedziano Otwarcie Sezonu
Żeglarskiego w Porcie Jachtowym w Łebie. Początek wydarzenia w porcie o godzinie 14.00. W programie m.in.: uroczyste
podniesienie bandery, wieczór z muzyką morską na żywo, kąpiel
Błękitnych Morsów i ciepły poczęstunek. Dużą atrakcją w tym
roku będzie z pewnością impreza towarzysząca, tj. III Pomorski
Zlot Morsów w Łebie.
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Z życia Gimnazjum

Tanecznie i sportowo
powitaliśmy wiosnę

W

Pierwszy Dzień Wiosny zostały Płotka i Aleksander Szopa. Gimnazjaliści
przedstawione prezentacje dwóch przedstawili definicję baletu, ubiór tanceprojektów edukacyjnych: „Czym jest ba- rza połączony z występami klasycznego
let?” pod opieką Marzeny Kietlińskiej-An- baletu w wykonaniu Julii Itrich oraz mietoniewicz i „Czy wiesz co jesz?” pod opieką szankę baletu z tańcem. Występ chłopców
Emilii Sękowskiej.
„baletnic” wprowadził wszystkich w raTajemnice baletu zdradzili: Wojciech dosny nastrój.
Celem kolejnego projektu było uświaMiedziński, Karol Lempkowski, Marcin
Zirotzki, Oliwier Halena, Jakub Chyła, domienie młodzieży jak ważne jest zdroPatryk Karpus, Patryk Daszkiewicz, Jan we odżywianie, co zawierają w sobie

Lęborskie Targi Edukacyjne
Szkół Ponadgimnazjalnych

C

elem marcowych targów było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną
szkół, z którymi wiążą swoją niedaleką
przyszłość tegoroczni absolwenci gimnazjum.
W technikach i branżowych szkołach I
stopnia nauczyciele wraz z reprezentacją

poszczególnych klas wystawili profesjonalne stoiska promujące poszczególne
zawody. W trakcie trzydniowych spotkań w odwiedzanych placówkach młodzież powiatu lęborskiego miała okazję
zapoznać się z kierunkami kształcenia,
kadrą nauczycielską, bazą dydaktyczną i

niektóre produkty i czym można zastąpić
niezdrowe przekąski. W czasie prezentacji młodzież i nauczyciele byli częstowani
owocami, warzywami i ciasteczkami owsianymi, które upiekli uczestnicy projektu. Realizujący zadanie: Wiktoria Bieniek,
Oliwia Itrich, Karolina Religa, Agnieszka Kreft, Daria Dybowska i Dominik Samaryn.
W tym radosnym dniu dyrektor szkoły Maciej Barański wręczył uczestnikom
podziękowania nadesłane przez Fundację WOŚP, po czym przeprowadził interesującą prelekcję o morsowaniu, czyli
pływaniu inaczej. Następnie Samorząd
Uczniowski z pomocą nauczycieli zorganizował uczniom w hali sportowej
ŁTO rozgrywki sportowe, które umilały wspólnie spędzony czas. Gimnazjaliści zostali podzieleni na cztery zespoły.
Rywalizacja była zacięta. W dodatkowej konkurencji wzięli udział również
nauczyciele. Kiedy komisja podliczyła
punkty, uczniowie zatańczyli wspólnie
belgijkę - popularny taniec. Zwyciężyła
drużyna nr 4, której liderem był Jakub
Dolecki. Gimnazjaliści otrzymali słodki
poczęstunek.

Monika Jurczyk, Ewelina Bas, Marzena
Kietlińska - Antoniewicz
i Emilia Sękowska

edukacyjną, osiągnięciami, a także sposobami prowadzenia zajęć. Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych zachęcali młodszych kolegów do nauki w swojej szkole,
podkreślając jej atuty.
Niewątpliwie gimnazjaliści pozyskali cenne i przydatne informacje, obserwowali ciekawe pokazy doświadczeń
chemicznych, pokaz musztry wojskowej,
występy artystyczne, a także skorzystali
z poczęstunku oferowanego przez szkoły.
Oczekiwane przez gimnazjalistów Dni Otwarte Szkoły cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem.

Nauczyciel Ewelina Bas

Z życia gimnazjum

IX Ogólnopolski Festiwal
Twórczości Patriotycznej Gdańsk 2016

W

tegorocznej edycji Festiwalu udział wzięło ponad 1200
uczestników. Nasza szkoła również zgłosiła się do
udziału w Konkursie Plastycznym o Tematyce Patriotycznej
i Konkursie na Scenariusz Uroczystości Szkolnej o Tematyce
Patriotycznej w kategorii nauczyciele.

W wyniku zmagań konkursowych nauczyciel języka polskiego Marzena Kietlińska-Antoniewicz znalazła się na IV miejscu
na VI nagradzanych miejsc. Uczniowie otrzymali podziękowania za udział.

Nauczyciel Marzena Kietlińska-Antoniewicz

Święto
matematyki
w gimnazjum
W

czwartek 17 marca zorganizowany został po raz pierwszy w naszej szkole dzień matematyki - Święto
Liczby .
dzień matematyki to stosunkowo
nowe święto. Pierwsze ogólnopolskie
obchody tego dnia odbyły się 12 marca
2014 roku.
Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron
merytoryczny e-math.pl! Z inicjatywy
tego stowarzyszenia Dzień Matematyki
wpisany został do kalendarza świąt nietypowych. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.
Spotkanie miało formę konkursu matematycznego, w którym rywalizowały
ze sobą 5–osobowe drużyny. Ale przede
wszystkim była to doskonała zabawa! Rozwiązywane zadania nie wymagały wiedzy matematycznej - wystarczył otwarty

umysł i chęć do zabawy matematyką. Rozwiązywanie zadań miało sprawiać uczniom przyjemność, a nie być kolejnym
testem. Tegoroczne obchody Dnia Matematyki odbywały się pod hasłem „Pieniądze to nie wszystko”.
Nowa forma konkursu – z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej – bardzo spodobała się uczestnikom.
Zwycięski zespół w składzie: Amelia Iskra, Ilona Riecke, Joanna Kreft, Korneliusz

Dubiński i Karol Jaśkiewicz, występował
pod nazwą „zza squad”. Pozostałe zespoły
to „kaczu” i „many”.

Nauczyciel Leszek Fic
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Zapowiedzi

Bursztynowy Festiwal tego lata w Łebie!
N

ajwiększa impreza lata 2017 Summer Amber Festival. Już w tym roku
w lipcu odbędzie się wielkie wydarzenie
dla fanów muzyki Disco Dance! Najpopularniejsze gwiazdy polskiej oraz zagranicznej sceny muzycznej wystąpią
specjalnie dla Was na najgorętszej imprezie sezonu! Jedyny taki festiwal w Polsce!!
W Łebie wystąpią takie gwiazdy jak: Kate
Ryan, Denzel, Steﬀano Tarrazzino oraz
Kasia Nova.
Festiwal odbędzie się w trzech nadmorskich kurortach:
•
•
•

7 lipca w Łebie, plac przy ul. Tysiąclecia
14-15 lipca w Jantarze, plaża wejście
nr 79-79a
21-22 lipca w Jarosławcu, plac przy
ul. Bałtyckiej

Łącznie w tych trzech miejscowościach
zagrają dla nas gwiazdy wielkiego formatu, m. in : Boys, Piękni i Młodzi, After Party, Kate Ryan, Danzel oraz Fun Factory.
Podczas festiwalu w każdej miejscowości odbędzie się również licencjonowany konkurs piękności Bursztynowa Miss
Polski 2017. Każdy z uczestników imprezy weźmie udział w głosowaniu na Bursztynową Miss Polski Publiczności. Na
przybyłych czekają również inne atrakcje oraz wiele konkursów z nagrodami.
Nie może Was tam
zabraknąć!
Bilety już są dostępne w sprzedaży na Bilet.pl, w salonach empik oraz Saturn. Więcej informacji na profilu facebookowym
https://www.facebook.com/summeramberfestival oraz na oficjalnej stronie festiwalu www.amberfestival.pl.

Kate Ryan

fot. materiały promocyjne
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Zapowiedzi

Scena Kulturalna po raz kolejny w Łebie

S

cena Kulturalna kolejny raz zagości
w sezonie wakacyjnym w Łebie.
Przez pełne dwa miesiące (lipiec i sierpień), codziennie mieszkańcy Łeby i urlopowicze będą mogli korzystać z bogatej
oferty kulturalnej i koncertowej. Poza
tym Scena zaprasza do księgarni wakacyjnej oraz kawiarni. Scena Kulturalna
to przedsięwzięcie na najwyższym poziomie organizacyjnym stawiającym na

jakość oferty i serwisu. Scena Kulturalna
jest obecna w 7 miejscowościach, w tym
w Łebie, i jest to obecnie jedno z największych przedsięwzięć kulturalnych na polskim wybrzeżu. W tym sezonie w Łebie
będziemy gościć najlepsze polskie kabarety, takie jak PARANIENORMALNI, ANI
MRU MRU, KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU CZY KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH. Natomiast o dobrą zabawę

Z książką do
przedszkolaków
B

iblioteka miejska zaprosiła dzieci do nowego projektu
„Z książką do przedszkolaków”. Akcja ta ma na celu zachęcenie najmłodszych do czytania książek oraz korzystania z biblioteki. W ciągu roku szkolnego bibliotekarki będą odwiedzały
łebskich przedszkolaków i czytały im bajki.
Pierwsze spotkanie już za nami. Odwiedziłyśmy dzieci
z Ochronki Sióstr Służebniczek N.M.P. pw. Aniołów Stróżów.
Wspólne spotkanie sprawiło wszystkim dużo radości. Czas upłynął bardzo szybko. Na kolejne spotkanie umówiłyśmy się z dziećmi w bibliotece.

Tekst Michał Sałata

zadbają tacy artyści jak MICHAŁ SZPAK,
MACIEK MALEŃCZUK, SŁAWOMIR
CZY RUDI SCHUBERTH.
Scena Kulturalna to też wiele atrakcji
dla dzieci, filmy, przedstawienia teatralne i wiele, wiele innych działań. Zapraszamy od 1 lipca !!!
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Z życia biblioteki

Łeba – ćwierć
wieku
wspomnień
opowiedzianych
obrazami
29

kwietnia biblioteka miejska zaprasza na wernisaż „Łeba – ćwierć
wieku wspomnień opowiedzianych obrazami” Krzysztofa Kloskowskiego.
Krzysztof Kloskowski z wykształcenia
jest ekonomistą, ale wybrał życie artysty.
Do Łeby przyjechał po raz pierwszy latem
1991 roku, w pierwszym poborze Straży
Granicznej. Oczarowany miastem postanowił wykorzystać jego potencjał i w tym
roku minie równe ćwierć wieku jego działalności artystycznej w Łebie.
Mieszkańcy znają go bardzo dobrze, traktują jak „miejscowego”, a duża
część z nich posiada jego rysunki i obrazy. Zasadniczy temat jego twórczości to

portrety, ale od kilkunastu lat artysta
uprawia malarstwo olejne, z upodobaniem przenosząc na płótno ciekawe fragmenty Łeby, starając się uchwycić piękno
i klimat naszej miejscowości.
Krzysztof Kloskowski należy do
dwóch ogólnopolskich związków artystycznych: Związku Artystów Plastyków Rzeczypospolitej Polskiej i Związku

Kto to jeszcze pamięta: zima
stulecia i powódź w Łebie

Od

czterech lat biblioteka miejska
prowadzi projekt „Jestem łebski”.
Pierwsza edycja skierowana była do gimnazjalistów, w kolejnych biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Łebie.Udział w projekcie
pomaga uczniom poznać historię i ciekawe miejsca w Łebie, sławnych jej mieszkańców, pracę łebskich rybaków i służb
ratowniczych, zachęca ich do zainteresowania się historią swojej rodziny, a przede wszystkim do zdobywania informacji
o powojennych wydarzeniach, które miały miejsce w miasteczku.
Tym razem łebscy postanowili sprawdzić

czy mieszkańcy Łeby pamiętają zimę stulecia i powódź w Łebie. Wyruszyli więc na
ulice miasta. Oto czego się dowiedzieli:
1.
W lutym 1959 roku, albo trochę
później, w Łebie była straszna powódź .
Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie przez
radio. Ludzie brali łopaty i szli nad kanał. Tam już było wojsko. Samochody woziły żwir, a wojsko ładowało go w worki
i usypywało wał ochronny. Woda z kanału zalewała ulice Łeby i łąki, aż pod samą
Żarnowską. Wojsko wycofało się na wydmy, bo była obawa, że woda przerwie wydmy. Na dworcu kolejowym podstawiono

Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie
kilkanaście wystaw indywidualnych oraz
zbiorowych.
Początek wernisażu o godz. 17. Zapraszamy.

Beata Czaja – biblioteka miejska w Łebie

pociąg do Lęborka, aby w razie czego ewakuować mieszkańców. W nocy na dworzec zaczęli schodzić się ludzie. Niektórzy
mieli ze sobą spakowane walizki. Na
szczęście nad ranem woda zaczęła cofać
się do morza. Mieszkańcy powódź przetrwali.
2. Zima stulecia w Łebie miała miejsce
na przełomie 1978/1979. Wtedy zamarzł
Bałtyk i wszędzie były wysokie góry lodu.
Od grudnia do lutego kutry stały w porcie. Woda w kanale zamarzła. Rybacy siekierami rąbali lód, a pieszniami żłobili
w nim dziury. Z Lęborka przyjechali saperzy, którzy w dziury wkładali ładunki wybuchowe. W ten sposób wysadzali
lód. Gdy zrobiła się szczelina, kutry mogły wypłynąć z portu. Przez dwa dni rybacy łowili rybę, ale gdy chcieli wracać,
to przez radiostację otrzymali informację, że lód znowu się zszedł i wejścia do
portu nie ma. Spędzili w morzu kolejne
dwa dni, czekając na wiadomości. W końcu usłyszeli, że lód puścił i można wracać.
Dziękujemy mieszkańcom za udzielone
nam informacje.

Beata Czaja –koordynator projektu oraz
łebscy: Agata, Julia, Olga, Ben,
Kacper i Igor.

Z życia biblioteki

Warsztaty literackie
z Danielem Odiją
W

marcu w bibliotece miejskiej od- krótkometrażowego filmu fabularnego
były się warsztaty literackie z pi- „Basia z Podlasia”.
sania haiku dla uczniów klas IV Szkoły
Młodzi mieszkańcy Łeby bardzo dobrze znają pisarza, gdyż w 2010 roku
Podstawowej w Łebie.
Warsztaty prowadził pisarz Daniel Od- Daniel Odija wspólnie z Marcinem Dymiija, który jest autorem zbioru opowiadań terem i we współpracy z łebską biblioteką
„Szklana huta”,powieści: „Ulica”, „Tartak”, poprowadził warsztaty literacko-mu„Niech to nie będzie sen” i „Kronika umar- zyczne „Tajemnice miasta” dla kilkunałych”, słuchowisk, komentarzy do filmów stoosobowej grupy uczniów ze Szkoły
dokumentalnych, libretta do baletu „Sny Podstawowej im. A. Mickiewicza w Łebie,
o wolności” oraz współscenarzystą podczas których powstały dwa słuchowiska, a w 2012 roku warsztaty dziennikarsko-literackie dla młodzieży gimnazjalnej,
biorącej udział w projekcie „Jestem łebski” realizowanym przez bibliotekę miejską (www.jestemlebski.pl).
W kwietniu pisarz odwiedził łebską
bibliotekę po raz drugi. Tym razem zaprosił piątoklasistów do napisania bajki
o Łebie. Podczas zajęć uczniowie opowiadali o najciekawszych, tajemniczych miejscach w mieście, obok których codziennie
przechodzą, o swoich kryjówkach, a także o miejscach, które ich fascynują lub
wywołują w nich lęk.
Celem warsztatów było pokazanie
młodym mieszkańcom Łeby wyjątkowości miejsca, w którym mieszkają, uczą się
i bawią.

Łebianie
piszą książki
4 marca ukazała się książka Tomasza
Dygowskiego „Kto zamieszkał w naszej Duszy?” .
Kilka dni później książka ta dotarła do
biblioteki miejskiej w Łebie. Już trafiła
do rąk czytelników.
Tomasz Dygowski jest łebianinem.
Urodził się w 1988 roku i całe dzieciństwo spędził w Łebie. Z wykształcenia
jest pedagogiem, a z zamiłowania pisarzem. Zajmuje się głównie krótkimi powieściami oraz scenariuszami.
„Kto zamieszkał w naszej Duszy?” to
jego autorski debiut w pełni sfinansowany i wydany samodzielnie.
Jest to bajkowa opowieść dla dzieci
i dorosłych, która pokazuje jak ważne
jest rozumienie własnych emocji oraz
skłania do refleksji nad samym sobą.
Dla dzieci to zwykła bajka do czytania w wolnym czasie, a dla dorosłych
to książka pokazująca świat ludzkiej
duszy szarpanej wewnętrznymi emocjami.
Już wkrótce łebska biblioteka zaprosi czytelników na spotkanie z autorem.
https://www.facebook.com/DygowskiTomasz
www.bibliotekaleba.pl (Łebscy
twórcy i pasjonaci – literatura)

Beata Czaja – biblioteka miejska w Łebie

Beata Czaja–
biblioteka miejska w Łebie

17

18

Sport

20 lat Łebskiego Klubu
Jeździeckiego
W marcu minęło 20 lat od utworzenia Łebskiego Klubu
Jeździeckiego. Klub działa przy Stadninie Koni
Bogny i Franciszka Maciukiewiczów w Nowęcinie

ŁKJ

powstał z inicjatywy Franciszka Maciukiewicza, właściciela
stadniny, Wiesława Baniaka, nauczyciela historii w szkole podstawowej w Łebie
oraz Tadeusza Rabki, dyrektora tej szkoły. Taki był też skład pierwszego zarządu.
Członkami klubu zostali miłośnicy jeździectwa z Łeby, Lęborka i innych miast.

Od początku najważniejsi byli jednak
młodzi adepci hippiki ze szkoły w Łebie,
Szczenurzy, Wicku a nawet Nowej Wsi
Lęborskiej.
Dzięki samorządowym dotacjom, preferencyjnym czy wręcz symbolicznym
cenom wynajmu koni ze stadniny oraz
społecznej pracy entuzjastów jeździectwa

młodzież uzyskała możliwość nauczenia
się jazdy konnej, doskonalenia umiejętności i aktywnego spędzenia czasu.
Przez dwadzieścia lat przez klub przewinęło się kilkaset osób. Niektórzy skończyli po kilku zajęciach. Inni byli bardziej
wytrwali. Władze klubu szacują, że umiejętność jazdy konnej w stopniu co najmniej dobrym posiadło ponad 200 osób.
Najlepsi podjęli treningi skokowe i startowali w zawodach klubowych a następnie
regionalnych. Wielokrotnie zwyciężając
w klasach L i P. Największe sukcesy odnosiła Maria Maciukiewicz, plasując się
w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Polski
juniorów młodszych w konkursie skoków
i WKKW.
Klub był również organizatorem wielu
imprez jeździeckich. Ponad dwadzieścia
razy rozgrywano w Nowęcinie Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody;
były też Ogólnopolskie Zawody w Rajdach Długodystansowych i Ogólnopolskie Derby dla Dziennikarzy.
Oprócz treningów i jazd terenowych
młodzież uczestniczy w gonitwach hubertusowych, kuligach, rajdach turystycznych, ogniskach i innych spotkaniach
klubowych. Przygląda się pracom weterynarza, podkuwacza.
– Zdarza się, że tajniki jeździectwa zdobywają dzieci osób, które same uczyły się
u nas jazdy konnej. Dla większości zajęcia
w klubie to aktywnie spędzony czas, sportowa rywalizacja, życiowa pasja, dla niektórych to także początek zawodowej drogi
związanej z jeździectwem – informuje
F. Maciukiewicz.

Sport
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Uczestniczą w nich 22 osoby.
– Jeżdżę od prawie 3 lat. Mam za sobą
sporą ilość upadków, na szczęście bez poważnych kontuzji. Brałam udział w dwóch
biegach hubertusowych. Nie uczestniczyłam jeszcze zawodach, ale w maju zdaję na
Brązową Odznakę PZJ. Wtedy będę mogła
wystartować w konkursie skoków – mówi
Paula Jakubowska.
12- letnia Ula Tokarz rozpoczęła jazdę
mając 9 lat. – W miarę szybko zdobyłam
podstawowe umiejętności, a pierwszy raz
zgalopowałam w swoje urodziny. Teraz trenuję by zdobyć Srebrną Odznakę PZJ – deklaruje.
Agnieszka Piasecka: – W klubie nauczyłam się podstaw jazdy konnej i tu rozwijam
swoją pasję. Mam już srebrną odznakę jeździecką i licencję sportową. Gdy tylko czas
mi pozwala jadę do Nowęcina, gdzie spotykam się z koleżankami, gdzie panuje miła
atmosfera, gdzie odpoczywam. Najchętniej
na grzbiecie ulubionego La Crossa, z którym
pracuję już od 6 lat.
Z nie mniejszą pasją do jeździectwa
podchodzi Kamila Szataj: – Pomimo
trudnych początków, licznych upadków
nie poddałam się, każda porażka uczyła
mnie czegoś nowego i napędzała do dalszej
pracy. Widząc postępy swoje i konia, którego trenowałam, czułam się szczęśliwa.

W tym sporcie nie ma perfekcji, zawsze
są nowe rzeczy, których się uczymy i błędy, które musimy eliminować. W jeździe
konnej nie wszystko zależy od człowieka, mamy tu poczucie jedności z silną,
żywą istotą i konieczność jak najlepszej
współpracy z nią. Konie nauczyły mnie
cierpliwości,odpowiedzialności i samodyscypliny. Jestem dumna ze swojej pasji, ponieważ jest to sport, który wyróżnia się na
tle innych. Zapraszam do naszego klubu.

Treningi prowadzą Joanna Macheta, Katarzyna Kracińska, Malwina Girsztowtt.
Wspomagają je Wiesław Baniak i Franciszek Maciukiewicz.
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Łebscy harcerze

„Czas ucieka, miasto czeka!”

H

arcerstwo to ciągłe stawianie oraz
realizacja coraz to trudniejszych
wyzwań. Wyzwaniem dla 10 Łebskiej
Drużyny Starszoharcerskiej „Leśni Łowcy” było coś, do czego przez bardzo długi
czas się przygotowywaliśmy, czyli wyjazd na ogólnopolski 47. Rajd Arsenał,
który odbył się w dniach 24-26.03.2017r.
w Warszawie. Rajd, którego trasa przebiegała śladami Akcji pod Arsenałem,
jednej z najpopularniejszych akcji zbrojnych, w której wsławiły się Szare Szeregi,
był dla nas nie lada trudnością, ponieważ
konkurencja była bardzo duża. W rajdzie
uczestniczyło 110 patroli, które liczyły od
sześciu do jedenastu osób!
„Podaj dalej” jako idea tegorocznego
Arsenału towarzyszyła nam przez cały
weekend, zarówno podczas zajęć na bazie,
gdzie poznaliśmy wielu nowych, wspaniałych harcerzy, od których nauczyliśmy
się nowych umiejętności (oraz sami przekazaliśmy im naszą wiedzę na różne tematy), jak również podczas sobotniej gry
miejskiej. W piątek mieliśmy okazję porozmawiać o różnych trudnościach napotykanych na naszej drodze z osobą ,która
wydaje się miała ich w życiu niesamowicie dużo – z Jaśkiem Melą, który nie mając
ręki i nogi, zdobył obydwa bieguny. Rozmowa z Jaśkiem była dla nas niezwykle
pouczającym doświadczeniem, ponieważ
mimo tego, co go w życiu spotkało, jest
bardzo pozytywnie nastawioną do życia
osobą, która stale motywuje innych do
dalszego działania.
Sobotę spędziliśmy na grze miejskiej,
która polegała na tym, by w jak najkrótszym czasie zdobyć jak największą liczbę

punktów z różnych (często bardzo od siebie oddalonych) miejsc Warszawy. Te
miejsca oczywiście nie były przypadkowe,
ale za każdym razem związane z wydarzeniami II Wojny Światowej. Na punktach, które odnajdywaliśmy za pomocą
mapy w aplikacji na naszych smartfonach,
znajdowały się różne zadania. Niektórymi z nich było: „Rozśmiesz nowo napotkaną osobę”, czy „Przepuść w drzwiach
pięciu kolejnych nieznajomych”, albo „Daj
tę kartę osobie o takim samym drugim
imieniu”. Podczas gry połowa naszej drużyny udała się do szpitala pediatrycznego,
aby pełnić służbę na rzecz chorych dzieci i ich rodziców. Do naszych zadań należało posprzątanie części oddziału oraz
granie na gitarze, co miało dać trochę radości małym pacjentom. Druga połowa
drużyny udała się w tym czasie do banku
żywności, gdzie dowiedzieliśmy się jak

przyczynić się do tego, by mniej jedzenia
było marnowane.
Nasza drużyna uczestniczyła w Arsenale po raz pierwszy, co nie przeszkodziło
nam w zdobyciu kolejno 32. oraz 36. miejsca w ogólnej klasyfikacji patroli. Spośród
patroli z naszej bazy zajęliśmy 2. i 3. miejsce. Uważamy, że to bardzo dobry wynik,
ponieważ gra nie należała do najprostszych.
Rajd Arsenał uważamy za świetnie spędzony czas, nie tylko na zabawie, a przede
wszystkim na nauce nowych umiejętności oraz doświadczaniu na własnej skórze
idei „Podaj Dalej” .
10 ŁDSH „Leśni Łowcy” to harcerze,
którzy nieustannie podejmują się coraz
to nowych, trudniejszych wyzwań, które
nie zawsze są w zasięgu naszych możliwości finansowych. Dlatego jeśli chcesz wesprzeć prężnie rozwijające się w naszym
mieście harcerstwo, przekaż na nas 1%
podatku przy najbliższym rozliczeniu. Pamiętaj – Twój 1% podatku to 100% naszych
możliwości! Dziękujemy za każdą formę
wsparcia, która pomoże nam lepiej działać, patrzeć szerzej, jeździć jeszcze dalej,
robić jeszcze więcej!
Naszym kolejnym wyzwaniem, a jednocześnie marzeniem, jest eksplorowanie
wschodniego szlaku rowerowego Green
Velo na tegorocznym obozie, co dzięki Tobie może się udać!
Aby przekazać 1% swojego podatku na
łebskich harcerzy wystarczy wpisać w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego za 2016 rok:
Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Numer KRS: 0000 2737 99
Informacje dodatkowe: Hufiec Lębork 19/09
Drużynowa 10 ŁDSH „Leśni Łowcy”
pwd. Kamila Itrich

Jubileusz

25–lecie zespołu „Jantar”
Jubileusz zespołu okazją do podsumowania jego wieloletniej
rozśpiewanej działalności
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Zespół „Jantar” opieką otaczali burmistrzowie: P. Chmielarz, A. Cyranowicz,
H. Klińska z Elą Sosnowską, Andrzej
Strzechmiński z Markiem Lacherem.
Dziękujemy serdecznie za słowa, które
pobudzały zespół do działania. Od początku naszej działalności współpracujemy z Paniami z biblioteki miejskiej,
które promują nasze imprezy. Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom,
którzy należeli do zespołu, lecz z różnych przyczyn życiowych opuścili zespół. Dziękujemy, że poświęciliście swój
czas i swoje artystyczne zdolności zespołowi, który cieszył się i cieszy sympatią
naszych widzów.

lutego 2017 roku obchodzona była
uroczystość związana z ćwierćwieczem działalności zespołu „Jantar” na terenie naszego miasta.

w kościele NMP wystawiliśmy wesoły
moralitet „Kolędziołki”. W tym okresie
zmarł również Pan E. Hilla, co nas bardzo zasmuciło.

Można śmiało powiedzieć, że te 25 lat to
był piękny kawał czasu. W naszym repertuarze można było znaleźć rożne gatunki
artystyczne np. poezję, scenki humorystyczne oraz pieśni: patriotyczne, ludowe, świąteczne i maryjne – w zależności
od obchodzonych świąt.

Następnie muzyką zajęli się Państwo
B.W. Riabuszenko. Dziękujemy im z całego serca za piękną muzykę i czas spędzony z nami. Częścią artystyczną zajęła
się Pani H. Stoltman, która w zespole jest
już od 1993 roku. W naszym repertuarze
na co dzień korzystamy z jej dorobku artystycznego.

Braliśmy udział w wielu uroczystościach
miejskich i kościelnych np. w obchodach
z okazji 11 listopada, Dniu Kobiet, Dniach
morza, obchodach 3 maja, wydarzeniach
z okazji Bożego Narodzenia i w wielu innych. Muzyką zajął się Pan E. Hilla.
Zespół „Jantar” jest pierwszym klubem
skupiającym ludzi dorosłych na terenie
naszego miasta. Od 1995 roku „jak grzyby
po deszczu” zaczęły wyrastać inne kluby.
Daliśmy przykład, że ludzie starsi mogą
ciekawie organizować sobie wolny czas
także na emeryturze.
Staraliśmy się zawsze tak organizować
program artystyczny, aby zainteresował
naszych odbiorców. Zależało nam aby
oprócz przesłania duchowego także czegoś uczył. I tak doczekaliśmy roku 2012.
29 stycznia 2012 roku po występie

Od początku naszej działalności współpracowaliśmy także z zespołem emerytów z Damnicy i „Mini Belferkiem”
z Lęborka.
Wyjeżdżaliśmy z częścią artystyczną do
Lęborka, Damnicy, Szczenurzy, Słupska –
Dom Kultury. Organizowaliśmy wycieczki do Warszawy, Krakowa, Ciechocinka
i Świnoujścia. Obecnie w występach biorą udział Pani Grażyna Gałązka i Halina
Stachewicz. Dziękujemy za pomoc w organizowaniu imprez.

Zespół liczy 13 osób:
P.P. H. Stoltman, T. Sanocka, E. Figacz, B.
Regosz, B. Borosz, D. Otręba, Z. Stawrosiejko, M. Stasiak, K. Rutkowska, B.W. Riabuszenko i I. Hilla.
Zespół jest ambitny, chętny do pracy oraz
zdyscyplinowany.

Tekst i fot. Halina Stachewicz
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